
  

Ko vključujete molitveno prošnjo ali zahvalo, 
vedno imejte v mislih naslednje:  

a) Zagotovite, da imajo vsi priložnost povedati.  
b) Omenite prošnjo vsakega otroka. Vedeti morajo, 

da vam je mar za njih in da so njihove molitve 
pomembne. 

c) Omenite tudi posebne potrebe v vaši cerkvi. 
 

HODITI V  
SVETEM DUHU 

SAD DUHA 

Ta lekcija bo otrokom pomagala spoznati, da lahko prinašajo slavo Bogu 
tako, da hodijo v Duhu in prinašajo sadove. 

 

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:  

Vera, sadovi, Sveti Duh, veselje, ljubezen. 

 
Ob prihodu otrok iz plastelina ustvarite z otroki 
umetno sadje. Naj naredijo kar se da različna 
sadja. Nato preštejte, koliko različnih vrst imate in 
se pogovorite o tem, kako Sveti Duh daje devet 
darov, ki jih Sveto pismo imenuje sadovi Duha. 
 
 
 

 
Začetna molitev bi morala vedno vsebovati 
naslednje:  
a) Zahvalo Bogu za priložnost za srečanje vseh 

prisotnih. 
b) Prošnjo za vodstvo, posebej za učitelje, da bi 

Božja beseda bila podeljena na pomenljiv 
način.  

c) Prošnjo za otroke, da bi bili odprti za učenje 
Božje besede in povabilo Svetemu Duhu, naj je 
prisoten v srcih vseh, ki so v učilnici. 
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Pred pričetkom pripovedovanja naj se otroci 
zberejo okoli vas. Če je mogoče, uporabite 
otroško Sveto pismo in obogatite pripovedovanje 
s slikami, da bodo otroci vsebino lažje razumeli. 
Po uvodu preberite zgodbo o tem, kako je Jezus 
pot do Boga. 
 

Uvod: 
Danes se učimo o devetih sadovih Duha. V 
vsakem verniku je isti Duh. Vsi imamo lahko devet 
sadov Duha. Preberimo v Svetem pismu, kateri so 
ti darovi.  
 

Preberite Galačanom 5,22-26 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Kateri so sadovi Svetega Duha? (Ljubezen, 

radost, mir, potrpežljivost, prijaznost, dobrota, 
zvestoba, samoobvladovanje.) 

2) Ali Bog želi, da imamo vse sadove? (Da.)  
3) Ali ima lahko vernik vse sadove? (Da.) 
4) Povejte primer, kako se sadovi izražajo v 

našem življenju. (Dovolite otrokom odgovoriti, 
vendar jim po potrebi pomagajte.) 

5) Ali bodo drugi preko naši dejanj vedeli, da 
ljubimo Boga? (Da, ko ljubimo Boga, 
poskušamo delati to, kar mu ugaja.)       

 
 
 
 
 
 

 
PREŠTEJ VSEH DEVET (aktivnost) 
Otroci naj uživajo v tem, ko se učijo o devetih 
sadovih Svetega Duha. 

Teme: 
Krščansko življenje, sadovi, Sveti Duh, duhovna 
rast. 
 
 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Za vsakega otroka prekopirajte eno predlogo z 
drevesom in devetimi krogi, ki predstavljajo 
sadove. 
 
Kaj boste naredili: 
Otroci naj izrežejo kroge, ki predstavljajo sadove 
in jih pazljivo prilepijo na za to označena mesta na 
drevesu ter jih pobarvajo. 
  

Ko končajo, jim preberite Galačanom 5,22-23. 
Pojasnite, da se devet lastnosti, omenjenih v 
Galačanom, sklada z devetimi sadovi, ki so jih 
nalepili na svoje drevo. Spodbudite jih, naj se 
večkrat ozrejo na to predlogo, da jih spomni na 
vrsto obnašanja, ki ga Bog želi od nas. 

»Ni dobrega drevesa, 
ki bi rodilo slab sad, in 

spet ne slabega drevesa, 
ki bi rodilo dober sad.« 

Luka 6,43 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (12 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Preden si zapomnite to vrstico, se pogovorite. 
Narišite dve drevesi in otroke spodbudite, da 
naštejejo lastnosti dobrih in slabih ljudi. Vsako 
posebej napišite v eno drevo.  
 
1. Katero drevo je dobro? Kako to veste? 
2. Katero drevo je slabo? Kako to veste? 
 
Večkrat ponovite vrstico. 
 

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga (str. 5) 
Barvice in flomastri 
Škarje in lepilo 
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POZNANI PO NAŠIH SADOVIH (pogovor) 
Kaj bi raje pojedli, gnilo ali zrelo banano? 
 

Teme: 
Obnašanje, bogaboječnost, svetloba, ugajati 
Bogu. 
 
 
 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 5 minut. 
 

Kaj boste naredili: 
Ponudite gnilo banano, nato pa še zrelo in 
primerjajte reakcijo. Tako bodo otroci videli 
razliko med tem, da si Božji otrok ali pa otrok, ki 
ne pripada Bogu.  
 

Kaj boste povedali: 
(Pokažite gnilo banano.) Kdo bi jo rad pojedel? 
Zakaj ne? Kako veste, da ni dobra? (Dovolite 
otrokom odgovoriti.) 
(Pokažite zrelo banano.) Kdo bi jo rad pojedel? 
Zakaj? Kako veste, da je dobra? (Dovolite otrokom 
odgovoriti.)  
(Dvignite obe banani.) Naša življenja so kot eno 
od teh dveh sadežev. Božji otroci mislijo in delajo 
dobro, zato jih drugi vidijo kot dobre in koristne, 
tako kot zrelo banano. Otroci s slabimi mislimi pa 
bodo verjetno delali slabe stvari in so kot gnila 
banana. Sveto pismo pravi, da jih bomo 
prepoznali po sadovih. Kakšne sadove bi rad imel, 
kot gnila ali kot zrela banana? 
 
 
 
Zaključna molitev: 
Tako kot začetna molitev je pomembna tudi 
zaključna molitev. Le-ta dá otrokom priložnost, da 
se lahko zahvalijo Bogu za prigrizke in ostale 
blagoslove. Zaključna molitev mora biti kratka. 
Zapomnite si, da otroci želijo čim prej zagristi v 
prigrizek ali preiti na naslednjo fazo svojega 
dneva. 
 

Prigrizek: 
Začnite z molitvijo zahvale za Svetega Duha. 
Postrezite z različnim sadjem in se pogovarjajte o 
tem, katero sadje jim je najljubše in zakaj. 
 
 
 
SKAKANJE V DUHU (igra) 
Otroci se učijo o devetih sadovih, medtem ko se 
zabavajo. 
 

Teme: 
Vera, sadovi, Sveti Duh, ljubezen, prijaznost. 
 
 
 
 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Na vsak kos kartona napišite po en sad Svetega 
Duha in oblikujte v ristanc. Prilepite jih na tla in s 
krep trakom označite začetno linijo in nanjo 
napišite »Hoditi v Svetem Duhu«. 
  

Bel list papirja razrežite na devet delov in na 
vsakega napišite po eno lastnost posameznega 
sadu ter jih dajte v vrečko.    
 
Kaj boste naredili: 
Otroci naj izžrebajo po en listek in ugotovijo, za 
kateri sad gre. Nato naj listek vrnejo in po ristancu 
priskačejo do tistega sadu in pri tem skupaj glasno 
imenujte vsak sad na katerega je skočil. Nato naj 
gredo na konec vrste in počakajo, da bodo spet na 
vrsti.   
 

Povejte jim, da lahko med čakanjem vadijo 
potrpežljivost, prijaznost, dobrotljivost, nežnost in 
samoobvladovanje.  
 
 
 
Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, 
da jo odnese domov. 

 
 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Gnila banana 
Zrela banana 
 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Devet kosov iz kartona 
Krep trak, marker 
Papirnata vrečka, papir 
 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 



1   . lekcija – HODITI V SVETEM DUHU 
 

4 

Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil, kako Sveti Duh napolnjuje vernike z devetimi sadovi 
Svetega Duha in kako nam le-ti pomagajo živeti tako, da ugajamo bogu. Spoznali 
so tudi, da naša dejanja in obnašanje do drugih ljudi kaže na to, kakšna je naša 
notranjost (svetopisemsko besedilo iz Galačanom 5,22-26).  
 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober 
sad.« (Luka 6,43)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku. 
 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Preberite Galačanom 5,22-26. Na list papirja napišite vse sadove, vsakega posebej 
izrežite in listke dajte v kozarec. Vsak dan izvlecite vsak po enega in se trudite 
delati na tem področju. Prosite za Božjo pomoč in se na koncu dneva pogovorite, 
kako se je sad izrazil v dejanjih.  
 

Dnevna molitev: 

Dragi Bog, hvala za Svetega Duha. Oprosti mi, da sem napolnjeval svoje srce s 
slabimi stvarmi in pokaži mi, kako naj se napolnim s sadovi Svetega Duha. Napolni 
me z veseljem, ljubeznijo, mirom, potrpežljivostjo, krotkostjo, blagostjo, zvestobo, 
dobrotljivostjo in samoobvladovanjem. Amen.  
 

 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

Ta list vas seznanja, kaj se je vaš otrok danes učil pri verouku. Vključena je 
svetopisemska vrstica, predlagana aktivnost za utrjevanje lekcije in kratka 
molitev. Če boste vključeni in se boste pogovarjali s svojim otrokom, bo to 
poplačano vam in otroku. 
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Sad Duha 
1. lekcija: HODITI V SVETEM DUHU 
 
Prevod: MARJETA MAVRI 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2019 
 
Material ni za prodajo. 
 

Fruit of the Spirit 
Lesson 1: WALK IN THE SPIRIT 
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